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A magyar matematika a Bo-
lyaiaktól kezdve, Riesz Fri-
gyesen és Fejér Lipóton 
keresztül kortársainkig szá-
mos ragyogó nagyságot 
adott a világnak. Zseniális 
egyéniségeket, akik megha-
tározó eredményeket értek el 
a matematika egyik-másik 
ágában. De alig volt közöt-
tük olyan nagy formátumú, 
iskolateremtõ tudós, aki tanít-
ványok tucatjaiban keltette 
fel az érdeklõdést kutatási té-
mája iránt, és indította el õket 
a matematikusi pályán. A 
ritka kivételek egyike a néhány 
hónapja, 90 éves korában el-
hunyt Fejes Tóth László.

Erdõs Pálhoz, Neumann Jánoshoz és 
Turán Pálhoz hasonlóan õ is Fejér Lipótnál 
doktorált a Pázmány Péter Tudományegye-
temen. Kétévi katonáskodás után, 1941-
ben a Kolozsvári Egyetemre került. A 
késõbb munkaszolgálatosként elpusztult 
Lázár Dezsõtõl ott hallott elõször azokról 
a geometriai problémákról, melyek egész 
pályáját meghatározták. A legegyszerûbb 
kérdés úgy hangzott, hogy miként lehet 
elhelyezni egy „nagy” asztalon a lehetõ 
legtöbb egyforintost? Az állítást, miszerint a 
legjobb elrendezésben az asztal szélére tett 
érméktõl eltekintve az összes egyforintost 
hat másik érinti, elõször Axel Thue, norvég 
számelmélész bizonyította 1892-ben. A bi-
zonyítás korántsem magától értetõdõ. 

A térben azt kérdezhetjük, hogy legfel-
jebb hány egységnyi átmérõjû gömb fér bele 
egy hatalmas tartályba? Ugyan a probléma  
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egyes vonatkozásait Her-
mann Minkowski és David 
Hilbert is érintette, fél évszá-
zadon keresztül fõképp 
krisztallográfusok és fiziku-
sok foglalkoztak vele. Ér-
deklõdésük abból a meg-
gyõzõdésbõl fakadt, hogy 
egy nagy nyomás alá helye-
zett homogén anyag atomjai 
vagy molekulái automatiku-
san a legsûrûbb kristályszer-
kezetbe rendezõdnek. A 
lehetséges szabályos kristály-
szerkezetek teljes leírása a 19. 
század végére lényegében 
befejezõdött. Így elvileg 

– rendkívül hosszadalmas 
számítások útján – tetszõle-

ges alakú molekulák (vagy más objektumok) 
esetén nagy pontossággal meghatározható a 
legsûrûbb szabályos „rácsszerû” elrendezés.

De a mi a helyzet, ha a legsûrûbb elren-
dezés nem szabályos? Ez a kérdés akkoriban 
a kutatók zömében fel sem merült. Fejes 
Tóth László megsejtette, hogy mély mate-
matikai problémáról van szó, amely szorosan 
összefügg a klasszikus analízis, approximá-
cióelmélet és algebra fontos területeivel. A 
nem rácsszerû szerkezetek és kvázikristályok 
vizsgálata mára önálló tudományággá vált. 
Ebben a folyamatban lehetetlen túlbecsülni 
Fejes Tóth László személyes szerepét. Még 
a háború befejezése elõtt tucatnyi alapvetõ 
dolgozatot szentelt ilyen típusú kérdéseknek. 
Késõbb a budapesti Árpád Gimnázium, majd 
1949-tõl a Veszprémi Vegyipari Egyetem 
tanáraként szinte egymaga dolgozta ki a 

„geometriai elrendezések” elméletét „a síkon, 
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a gömbfelszínen és a térben”. Német nyelvû 
monográfiája, amely 1953-ban hasonló cí-
men jelent meg Berlinben, a Springer kiadó 
legrangosabb matematikai könyvsorozatá-
ban, a témakör máig meghatározó klasszi-
kusa, bibliája. Nem sokkal késõbb Claude 
Ambrose Rogers, neves angol matematikus 
így fogalmazott: „Eddig az elhelyezések és 
fedések elmélete túlságosan fejletlen volt ah-
hoz, hogy egy teljes könyvet szentelhessünk 
neki. Fejes Tóth munkájának publikálása 
után viszont úgy tûnhet, hogy ebben a téma-
körben további könyvre nincs is szükség.”

Az utóbbi tíz év talán egyik legnagyobb 
port felvert matematikai fejleménye az a má-
ig is csak részben publikált cikksorozat volt, 
melyben Tom Hales megkísérelte az úgyne-
vezett Kepler-sejtés bizonyítását, vagyis 
annak igazolását, hogy a háromdimenziós tér-
ben a legsûrûbb gömbelhelyezés rácsszerû. 
A sajtóközlemények nagy teret szenteltek 
annak a körülménynek, hogy Hales giganti-
kus munkája lényegében azt a programot 
váltja valóra kiterjedt számítógépes segéd-
lettel, melyet Fejes Tóth László könyvében 
negyven évvel korábban felvázolt.

Az 1953-ban publikált mû, melyet oroszra 
és japánra is lefordítottak, egy csapásra világ-
hírnevet szerzett Fejes Tóth Lászlónak. A vi-
lághírnév pedig meghozta a hazai elismerést, 
a Kossuth-díjat és 1962-ben az akadémiai 
tagságot. Fejes Tóth rendkívül szerény, puri-
tán, velejéig tisztességes ember volt, aki 
szinte naivan hitt a „tiszta ész” erejében, és 
kereste az igazságot. Ezek a tulajdonságok 
különösen értékesek a tudományos kutatás-
ban. Sosem hajlott meg semmilyen hatalom 
vagy tekintélyelv elõtt. Csak hosszas rábeszé-
lés után vállalta, hogy 1970-tõl 1983-ig õ ve-
zesse az Akadémia Matematikai Kutató Inté-
zetét. Személye garancia volt arra, hogy az 
erõsen megosztott matematikai közélet viha-
rai ne törjenek be az intézet falai közé, a 
munka zavartalanul folyjék. Ottlik Géza sza-
vaival: õ „szavatolt a Lady biztonságáért”.

A matematikusok egyik Mekkája az 
Oberwolfachi Matematikai Kutató Intézet. 
A Fekete Erdõ egy elvarázsolt szögletében 
épült nemzetközi konferenciacentrumban 
hétrõl hétre más matematikai téma legjele-
sebb mûvelõi találkoznak. Amikor 1962-ben 
az Intézet elõször rendezett diszkrét geomet-
riai konferenciát, szinte magától értetõdött, 
hogy ennek szervezésével és a tudományos 
program összeállításával Fejes Tóth Lászlót 
bízzák meg. Amint az Akadémiai Aranyérem 
odaítélésének hivatalos indoklásában áll: „a 
diszkrét geometria világviszonylatban is az 
õ tevékenysége nyomán vált önálló tudo-
mányággá”. A szakmai elismerés büszkeség-
gel töltötte el, de a számos díj és kitüntetés, 
melyben része volt, ellenkezett puritán ter-
mészetével, a velük járó külsõségek pedig 
kifejezetten feszélyezték.

Az 1962-ben rendezett oberwolfachi 
konferenciának még csak három magyar 
részvevõje volt. Húsz esztendõvel késõbb 
Fejes Tóth László már népes magyar kontin-
gens élén érkezett Oberwolfachba. Idõköz-
ben nemzetközi hírû iskolát sikerült létrehoz-
nia Budapesten. Tehetséges tanítványok és 
kollégák generációit vezette be a diszkrét 
geometria rejtelmeibe. Kivételes probléma-
felvetõ készségével mindenkit lenyûgözött. 
A tanulmányi versenyeken edzõdött ifjú ma-
gyar matematikus titánok hagyományosan 
jó feladatmegoldók. Fejes Tóth László pedig 
ontotta az egyszerûen megfogalmazható, 
gyönyörû kérdéseket. Lehet, hogy középis-
kolai tanári múltja is közrejátszott abban, 
hogy mindig ügyelt az egyszerû fogalmazás-
ra és az esztétikai szempontokra. Utálta a bo-
nyolult jelöléseket és a „magas Matematika” 
nagyképû fogalmainak felesleges haszná-
latát. A feladatok között szép számmal akadt 
olyan, amely néhány szellemes ötlet segítsé-
gével – vagy éppen kitartó aprómunkával 
– viszonylag könnyen megoldható. Aki a 
sikeren felbuzdulva megpróbált mélyebbre 
ásni, és hozzálátott Fejes Tóth László soron 
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következõ feladatának megoldásához, az 
gyakran leküzdhetetlennek látszó akadá-
lyokba ütközött. Ha volt benne kitartás és 
tehetség, akkor olyan izgalmas kutatási terü-
letre bukkant, melynek feltárása sok évre 
elegendõ gondolkodnivalóval szolgált.

Matuzsálemi kort ért meg. Megkerülhe-
tetlen, impozáns, teljes életmûvet hagyott 

maga után. A sors különleges adományának 
tekintem, hogy tanítványa, munkatársa, 
tisztelõje és – a nagy korkülönbség dacára 

– talán kicsit barátja is lehettem. Szakmai és 
emberi szempontból õ volt és marad szá-
momra az etalon.

Pach János
matematikus




